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Розглянуто специфіку впливу автотранспорту на стан повітряного середовища та шляхи 
зниження транспортного навантаження на магістралях міста Миколаєва. 

 
The paper provides the specific of influencing of motor transport on the state of air and ways of decline 

of the transporting loading on the highways of Mykolaiv city. 

Загальна постановка проблеми 
Автомобільний парк, що є одним з головних 

джерел забруднення навколишнього середовища, 
зосереджений в основному в містах. З розвитком 
міст та ростом міських агломерацій все більшої 
актуальності набуває своєчасне і якісне транспорт-
не обслуговування населення та охорона навколи-
шнього середовища від негативного впливу місько-
го, особливо автомобільного, транспорту. Над про-
блемою зниження забруднення повітря на магістра-
лях міст працює багато вчених, проектувальників, 
спеціалістів. Розробляються нові конструктивні, 
технологічні рішення щодо покращення екологіч-
них показників двигунів внутрішнього згорання.  
Але організаційні, планувальні заходи по знижен-
ню транспортного навантаження на магістралях в 
містах знаходяться не на останньому місці.  

 
Огляд публікацій та аналіз не вирішених 

проблем 
В роботі [1] зазначається, що для вирівнювання 

транспортного навантаження на дорогах міст необ-
хідно перш за все -  рівномірне розміщення основні 
робочої зони та житлових районів, а також місць 
відпочинку і центрів культурно-побутового обслуго-
вування. Одночасно найбільш завантажені ділянки 
транспортної мережі пропонується дублювати нови-
ми лініями. А в  роботі [2] розглянутий такий плану-
вальний прийом, як швидкісні автомобільні траси, що 
отримали найбільшого розвитку в США та Японії.  
Для зниження шкідливого впливу автомобільного 
транспорту потрібно виносити з міської смуги ванта-
жні транзитні потоки. В роботі[3] значна увага при-
ділена вдосконаленню процесів керування автомо-
білем, транспорт-ними потоками, поліпшенню до-

рожніх умов, а також вдоскона-ленню планування і 
організації процесів перевезення вантажів. 

Значна кількість авторів схиляється до розробки 
нормативів, процедур контролю, а також техно-
логій, що забезпечують підтримку технічного ста-
ну автомобілів на рівні, який гарантує викид шкід-
ливих речовин, не вищий за нормативний.[4,5] Але 
для вирішення проблеми забруднення повітря кон-
кретного міста (в нашому випадку м Миколаїв), із 
всього різноманіття існуючих організаційних захо-
дів необхідно обрати  найбільш ефективні, присто-
совані до даної території. Для  вдалого вибору шля-
хів зниження забруднення, необхідно, насамперед,  
вивчити особливості забруднення повітря автотра-
нспортом  в місті. 

 
Мета дослідження 
Метою дослідження являється вивчення впливу 

автомобільного транспорту на стан атмосфери в м. 
Миколаєві. 

 
Результати досліджень 
Миколаїв – великий виробничий, транспортний, 

адміністративний і культурний центр Миколаївсь-
кої області на Україні [6]. 

У період утворення міста природна екологічна 
система Миколаївського півострова являла собою 
майже незаймане людиною гідростепове угіддя, 
обидві підсистеми якого – водна і материкова – 
характеризувались багатим по різноманіттю скла-
дом. Антропогенний вплив мав локальний характер 
і, як правило, не виходив за межі біологічного – 
задоволення харчових потреб, будівництво найпро-
стішого житла, забезпечення  примітивного транс-
портування[7].  
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В результаті історичного розвитку міста Мико-
лаєва змінювались його соціальні, екологічні та ін. 
показники.  

Зростала кількість населення, розширювалися 
потреби людей, а отже, це спричиняло інтенсивний 
розвиток інфраструктури Миколаєва. Динаміка 
чисельності населення в м. Миколаєві та його по-
треби в комфорті впливають на кількість транспор-
тних засобів, особливо легкових автомобілів у при-
ватній власності. За останні 20 років кількість лег-
кового автотранспорту у приватній власності зрос-
ла майже в двічі. Так, у 1985році в м. Миколаєві 

зареєстровано  23424 одиниць приватних автомобі-
лів, при кількості населення 485тис.чол.[8] За дани-
ми 2005 року в місті вже налічується 43142 оди-
ниць приватного легкового автотранспорту при 
кількості населення 508,5тис.чол.[9] Це явище та-
кож збільшує навантаження на головних магістра-
лях міста.  

Наочно динаміку зміни кількості транспорту від 
кількості населення (з частотою в 5 років, почина-
ючи з 1985 і закінчуючи 2005рр.) представлено на 
графіку (рис.1).  

Взаємозв'язок зміни транспорту зі зміною 
населення з роками в м. Миколаєві
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Рис. 1. Графік залежності кількості транспорту у приватній власності від кількості населення з роками 

Зростання кількості транспортних засобів, не 
може не впливати на стан повітряного середовища. 

Тому Миколаїв відноситься до міст, в яких ос-
новним джерелом забруднення повітря являється 
автотранспорт – він дає не менше 65% всіх забруд-
нюючих речовин. В 2001 році ним викинуто 20млн. 
тонн шкідливих речовин, що на 639 тонн більше 
ніж в 2000 році.[10] 

Транспорт, як рухоме джерело забруднення, має 
свої специфічні особливості, що проявляються в 
наступному: 

• у високих темпах зростання чисельності ав-
томобілів в порівнянні зі зростанням кілько-
сті стаціонарних джерел; 

•  їх  просторовій  розосередженості 
(автомобілі розподіляються по території і 
створюють загальний підвищений фон за-
бруднення); 

• безпосередній близькості до житлових районів; 
• складності технічної реалізації засобів захис-

ту від забруднень; 
• низькому розміщені джерела забруднення 

від земної поверхні, в результаті чого відпра-

цьовані гази автомобілів накопичуються в 
зоні дихання людей і слабше розсіюються 
вітром.  

Перераховані особливості призводять до того, 
що автотранспорт створює в містах обширні зони із 
стійким перевищенням санітарно-гігієнічних нор-
мативів забруднення повітря.[5], доказом цього є 
результати досліджень про які йдеться нижче. 

З метою постійного контролю за станом атмос-
ферного повітря гідрометеоцентр та санепідемслу-
жби проводять контроль стану  повітря. В Микола-
єві встановлено 4 постійних пункти відбору проб 
повітря:  

Пункт №1 – вул. Радянська; 
Пункт №2 – вул. Чигирина – пр. Жовтневий; 
Пункт № 3 – Миколаївський гідрометеоцентр; 
Пункт №4 – вул. 12-а лінія – 7-а Повздовжня. 
Такими діями контролюється екологічна ситуа-

ція в частині забруднення атмосферного повітря.
[11] 

Крім того, міська санепідемстанція провела до-
слідження по вмісту забруднюючих речовин в пові-
трі на 25 автомагістралях міста. 
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Дослідження виявили значне перевищення гра-
нично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, 
вуглеводнів, пилу, свинцю, діоксиду азоту. Особ-
ливо високі рівні забруднення повітря відмічені на 
вулицях Пушкінська, Велика Морська, Космонав-
тів, Нікольська, на Херсонському шосе, проспектах 
Леніна, Героїв Сталінграду, на великих ділянках 
проспектів Миру та Жовтневий.[10] 

З метою покращення екологічного стану в м. 
Миколаєві з 1996 р. Миколаївська облдержадмініс-
трація почала активно працювати над вирішенням 
питання будівництва нового мосту через річку Пів-
денний Буг. Планується будівництво «висячого» 
мосту через р. Південний Буг, протяжність мосту  - 
2275м., довжина головного прольоту – 800м. Згідно 
до прогнозів в 2020 р. по мосту за добу буде прохо-
дити до 20тис. одиниць транспорту.[11] 

Місто Миколаїв стоїть на шляху руху транзит-
ного транспорту з півдня країни на Дніпропетров-
ський, Київський та Херсонський напрямки. Рух 
вантажного автотранспорту і транзитних автобусів 
повинен регулюватися в обхід центральних густо-
населених кварталів міста.  

Для зниження загазованості від автотранспорту 

на перехрестях необхідно подальше введення сис-
теми керування дорожнім рухом «Зелена хвиля», 
яка дозволяє здійснювати проїзд по головних магі-
стралях без зупинок на перехрестях.  

 
Висновки та перспективи подальших дослі-

джень 
Зниження забруднення повітря автотранспор-

том залишається складною задачею. Це, насампе-
ред, пов’язано зі стрімким зростанням кількості 
автотранспорту, планувальними особливостями 
кожного міста та непристосованістю методів, які 
використовуються. 

Тому, для радикального вирішення проблеми 
міста необхідна розробка і впровадження нових та 
вдосконалення вже існуючих, пристосовуючи до 
умов даного міста, заходів та прийомів. Одним із 
шляхів може бути - регулювання кількості та техні-
чної (екологічної) якості автомобілів у приватній 
власності за рахунок введення жорсткої норматив-
но-правової бази. В подальших дослідженнях чіль-
не місце буде відведене вивченню складу повітря-
них мас на магістралях, їх властивостей, здатності 
до переміщення під впливом різних факторів.  
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